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Van de redactie 
Weer met beide benen op de grond na voorlopig de laatste Super Saturday op Pex… 

ALO 2, dat vorige week nog van het onverslaanbaar geachte Fortuna won, moest zijn meerdere 

erkennen in de met scherp schietende, fysieke routine van HKV/Ons Eibernest. Na een 

aanvankelijk comfortabele voorsprong sloop er allengs toch weer onzekerheid in het ALO-spel 

waardoor HKV/OE iets meer ruimte kreeg en deze resoluut benutte door bijna alle kansen af te 

maken. Voelt zonde, zo’n onnodig verlies. 

Ook ALO 1 kwam lekker uit de startblokken, had er na een klein kwartiertje al 7 in liggen, om 

vervolgens toch in de stress te schieten ipv de korf, waardoor Fortis hoop kon blijven houden op 

een punt of meer. Dat ook de Zeeuwen niet blaakten van doortastendheid zorgde nog voor een 

spannende tweede helft, maar het feit dat de zij hun vrije ballen en strafworpen wél afmaakten 

gaf de doorslag. Helaas, frustrerend als er niet uitkomt wat er zo duidelijk in zit. 

Overigens wél lekker gegeten na al dat wapengekletter. Bedankt Robbie c.s en KC. Die houden 

we erin… 

En dan nu weer zaalwaarts. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zegt het cliché niet voor niets. 

Komende week ff lekker wennen aan de zaal en het zaalspelletje, maar nog geen wedstrijden. Die 

starten volgende week donderdag ihkv de Haagsche KorfbalDagen. 10 November is de 

openingswedstrijd van ALO 1 tegen Reeuwijk 1 in Zuid Haghe. 

En verder in dit nummer: 

• Terugblik (1e helft) veld, vooruitblik zaal 

• Gezocht: trainer voor ALO 2 

• Nieuwe Kangoeroes in Van de ledenadministratie 

https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/hoe-waren-de-prestaties-eerste-helft-veldseizoen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/gezocht-trainer-voor-alo-2/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-97/
https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
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Agenda 

     November 

10 nov do  Start HKD => 20:45 u ALO 1 – Reeuwijk 1 Zuidhaghe 

Zie je in de zaal, blijf gezond… 

Pim 

redactie@alo.nu 

  

mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken 

3 nov 2022  

ALO feliciteert deze weken de volgende leden: 

   November 

4 nov  Harry Venselaar 

6 nov  Marcel Lakeman 

9 nov  Erna van Dalen 

11 nov  Medea Beridze 

14 nov   Lukas Balak 

15 nov  Bas Henneken 
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Terugblik (1e helft) veld, vooruitblik 

zaal 
Nu de blaadjes weer in groten getale van de bomen vallen is het duidelijk; de eerste helft van het 

veldseizoen zit er alweer op. Afgelopen zaterdag een leuke afsluitende dag op ALO met Robbie, 

die ouderwets lekker had gekookt. Hoe is het de eerste helft van het veldseizoen prestatief 

verlopen? 

Het eerste gaat de zaal in op een niet onverdienstelijke derde plek. Dit is een mooi uitgangspunt 

om na de zaal te handhaven in de eerste klasse. Ons tweede had het de eerste paar wedstrijden 

erg lastig tegen zeer geroutineerde teams in de derde klasse, maar heeft vervolgens ook een aantal 

wedstrijden achter elkaar weten te winnen en staat nu netjes in de middenmoot op plek 4. Een 

kampioenschap lijkt voor onze selectie niet echt reëel, maar je weet nooit hoe een koe een haas 

vangt… 

ALO 3 heeft het dit jaar met de veranderde teamsamenstelling moeilijk in de derde klasse, maar 

heeft in de slotfase een paar punten kunnen pakken. 

ALO 4 met veel spelers die over zijn gekomen uit de junioren voor wie de overgang naar de 

senioren flink wennen is, en staat derhalve op de laatste plek. Maar… ALO4 is een leuk team dat 

snel bijleert dus daar hebben we alle vertrouwen in. ALO 5 en 6 zijn beide op plek 3 geëindigd. 

Dan de jeugd. De A1 is erg knap gedeeld kampioen geworden en gaat met veel vertrouwen de 

zaal in! De C1, C2 en D1 zijn geëindigd op de tweede plek en liepen allemaal tegen één sterkere 

tegenstander aan. Voor de zaal een mooie uitdaging voor deze teams om dit goede resultaat te 

gaan handhaven en het liefst te verbeteren     . 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/hoe-waren-de-prestaties-eerste-helft-veldseizoen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/hoe-waren-de-prestaties-eerste-helft-veldseizoen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/hoe-waren-de-prestaties-eerste-helft-veldseizoen/
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ALO D2 is op de laatste plek geëindigd. Voor veel kinderen is het spel in de D nog even wennen, 

maar er is 1 maal gelijk gespeeld. In de zaal volgt vast snel de eerste winst. 

Voor de E1, E2 en F2 zijn de eerste wedsrtijden op het veld al gewonnen (alle teams op plek 3 

geëindigd); dat smaakt naar meer in de zaal! Voor de F1 bleef winst nog even uit i.v.m. indeling 

in een erg sterke poule. Door een nieuwe zaalindeling en gewoon iedere week training zal weer 

veel bijgeleerd worden en dan volgt winst vanzelf. 

Tijdens de eerste veldhelft zijn er weer een aantal nieuwe aanmeldingen binnen gekomen en veel 

nieuwe aanvragen om 6 x gratis mee te trainen. We zien resultaat van de goede activiteiten van 

de wervingscommissie met o.a. de speciale kinderactie (breng een vriendje of vriendinnetje mee 

naar de training) gecombineerd met de enthousiaste inzet van onze trainers, die samen zorgen 

voor nieuwe aanmeldingen. En uiteraard door de mega kangoeroedag, die ondanks het slechte 

weer toch heel geslaagd was. 

Dan een vooruit blik naar de zaal. 

De trainingen zijn deze week in de zaal gestart en we beginnen de zaalperiode van oudsher met 

de Haagsche KorfbalDagen, waar ALO 1 en onze A-jeugd te zien zijn. Op donderdag 10 

november de aftrap voor ons eerste. Ook voor de andere teams is een oefenprogramma opgesteld 

door Nicolette (waarvoor hartelijk dank!). Vanaf 26 november starten daadwerkelijk de eerste 

“echte” wedstrijden en het zaalseizoen loopt dit seizoen door tot begin april. Het programma 

wordt volgende week definitief bekendgemaakt door de bond. 

Vanuit de TC is er in de zaal extra focus op de begeleiding van de trainers samen met onze 

jeugdcoördinatoren. Er staan extra trainerscursussen op stapel om van elkaar te kunnen leren om 

nog betere trainingen te kunnen geven. Ook hebben we vanuit de TC begeleiding gevraagd aan 

de gemeente (WSDH) om ons technisch beleid weer onder de loep te nemen. Als de begeleiding 

wordt toegezegd start de TC hiermee in januari. 

Voor de zaal willen we in ieder geval het ALO-beleid van het samen trainen van de eerste en 

tweede jeugdteams weer verder voortzetten zodat ook de kinderen onderling van elkaar kunnen 

leren en zich aan elkaar kunnen optrekken. Daarbij hebben we de mogelijkheid gecreëerd dat 

ALO 4 op dinsdag een deels samen met ALO 2 kan trainen om de aansluiting met de selectie 

meer vorm te geven. 

Verder wordt er gestart met een cursus jeugdwedstrijdleiding waarvoor een aantal enthousiaste 

kinderen uit de C en ook senioren zich hebben opgegeven. Het fluiten van wedstrijden blijft een 

lastig in te vullen taak, dus hier zullen we van ieder spelend lid een bijdrage blijven vragen. Het 

invulschema volgt binnenkort. 

Tevens zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers om plaats te nemen aan de jurytafel bij 

thuiswedstrijden van ALO1. Ik hoop op jullie medewerking! 
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Allen een fijne start van het zaalseizoen gewenst! 

Namens de TC, 

Owen 
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2 nov 2022  

Gezocht: trainer voor ALO 2 
Door het plotselinge stoppen van Roy Boersma is alleen Paul Meijer nog over als trainer/coach 

van ALO 2. Onder de bezielende leiding van Paul heeft het tweede mooie resultaten weten te 

boeken en aansluiting gevonden in de top 3. Paul heeft echter aangegeven dat deze taak voor hem 

te tijdrovend is om alleen te doen. Daarom is ALO op zoek naar een (assistent)trainer voor ALO 

2. Momenteel speelt het 1e team in de 1e klasse en ALO 2 in de 3e klasse. De wedstrijden van de 

selectie worden op zaterdag gespeeld. ALO heeft de ambitie om met het tweede zo snel mogelijk 

terug te keren in de 2e klasse. De trainer/coach van het tweede vervult een belangrijke rol in het 

profileren van ALO als aantrekkelijke en gezellige vereniging, waar iedereen telt. 

ALO is een middelgrote vereniging in Den Haag (ca. 220 leden). Wij spelen op een prachtig 

complex in de Bosjes van Pex. ALO is een aantrekkelijke en gezellige vereniging, waar iedereen 

telt. 

Wij zoeken een trainer die 

• Op dinsdag/donderdag afwisselende trainingen voor het tweede verzorgt 

(in samenwerking met de trainer van ALO 1)  

• Goed is in het vergroten van het zelfvertrouwen van spelers én het team 

• Goed communiceert met spelers en staf 

• Spelers kan helpen zich korfbaltechnisch te ontwikkelen 

• Leergierig is, d.w.z. vernieuwingen op korfbalgebied volgt en in staat is deze 

vernieuwingen over te brengen op de groep 

• In staat is een wedstrijd te analyseren en op basis daarvan tot verbeterpunten te komen 

• Houdt van de korfbalsport in alle facetten 

• Lange-termijn-visie heeft 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/gezocht-trainer-voor-alo-2/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/gezocht-trainer-voor-alo-2/
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• Met gevoel voor humor lastige situaties kan oplossen 

• Bereid is om maximaal 2 keer per seizoen clinics te geven aan de jeugd 

• Affiniteit heeft met de cultuur van ALO 

Wij bieden 

• Een jonge, leergierige selectie die teamprestaties belangrijker vindt dan de eigen 

prestaties 

• Veel ruimte voor vernieuwing en groei 

• Een gezellige vereniging gelegen in een prachtige omgeving (Bosjes van Pex) 

• Korte lijnen met TC en bestuur 

Herken jij jezelf in deze profielschets? 

Stuur een mailtje naar tc@alo.nu 

  

mailto:tc@alo.nu
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30 okt 2022  

Van de ledenadministratie 
Aangemeld 

Bij de kangoeroes hebben zich aangemeld: Fenna van Doorn en Nina Meijer. 

Fenna en Nina van Harte Welkom bij HKC ALO. 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-97/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-97/
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3 nov 2022 

Uitslagen, programma en 

scheidsrechters deze week 
 

Uitslagen afgelopen week: 

Thuisteam Uitteam Uitslag  

ALO 1 Fortis 1 12 - 13 

ALO 2 HKV/Ons Eibernest 4 15 - 18 

ALO 4 Excelsior 6   5 - 10 

 

 

 

Programma & scheidsrechters komende week: 

Geen 

 

https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/

